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Appendix A 
 

Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  

 

De ATLAS trial: de invloed van antibiotica op de kans op een anale fistel na perianaal 

abces.  

Officiële titel: Effectiviteit van antibiotica na drainage van perianaal abces: dubbel 

blinde, placebo gecontroleerde gerandomiseerde trial. 

 

 

Inleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij vragen u om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

Meedoen is vrijwillig. U krijgt deze brief omdat bij u een perianaal abces is gevonden 

en u daarvoor binnenkort een ingreep ondergaat of al heeft ondergaan. Wij vragen u 

vriendelijk om mee te doen aan een studie waarbij wordt onderzocht of antibiotica 

na deze ingreep de kans op het ontwikkelen van een anale fistel verminderd. In deze 

informatiebrief wordt een herhaling gegeven van de mondelinge informatie die uw 

arts u heeft gegeven over het onderzoek. U leest hier om wat voor onderzoek het 

gaat, wat het voor u betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. Het is veel 

informatie. Als u wilt meedoen, kunt u het formulier invullen dat u vindt in bijlage D. 

 

Stel uw vragen 

U kunt uw beslissing nemen met de informatie die u in deze informatiebrief vindt. 

Daarnaast raden we u aan om dit te doen: 

- Stel vragen aan de onderzoeker die u deze informatie geeft. 

- Praat met uw partner, familie of vrienden over dit onderzoek. 

- Stel vragen aan de onafhankelijk deskundige, genoemd aan het einde van deze 

brief. 

- Lees de informatie op www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek. 

 

1. Algemene informatie 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op initiatief van de Proctos Kliniek en de afdeling 

chirurgie van het Amsterdam UMC en wordt uitgevoerd in meerdere centra in 

Nederland. De medisch-ethische toetsingscommissie AMC heeft dit onderzoek 

goedgekeurd. Voor dit onderzoek zijn 298 proefpersonen nodig.  
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Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’. 
 

2. Wat is het doel van het onderzoek? 

Na het insnijden van een perianaal abces wordt momenteel niet standaard antibiotica 

gegeven. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of antibiotica de kans op het 

ontwikkelen van een anale  fistel verkleint. 

 

3. Wat is de achtergrond van het onderzoek? 

Een anale fistel is een veelvoorkomende aandoening die gepaard gaat met klachten 

van pijn, verlies van bloed, pus, ontlastingsresten en een aangetaste huid. Het is een 

verbinding tussen de endeldarm en de huid. De behandeling is vaak lastig en bestaat 

bij de helft van de patiënten uit twee of meer operaties. Een beruchte complicatie van 

de behandeling is het optreden van incontinentie voor ontlasting. Voor een anale 

fistel geldt bij uitstek dat voorkomen beter is dan genezen. De meeste fistels beginnen 

met een abces bij de anus. Een abces is een met pus gevulde holte. Door dit in te 

snijden wordt het abces ontlast. Desondanks resulteert een aanzienlijk deel van deze 

abcessen in een anale fistel. Er zijn aanwijzingen dat de kans op het ontwikkelen van 

een fistel kleiner wordt, wanneer na het insnijden van een abces, de patiënt wordt 

behandeld met antibiotica. Er is daarom behoefte aan een onderzoek die dit effect 

bestudeert.  

Voor meer informatie en een introductiefilmpje voor patiënten gaat u naar 

www.youtube.com en zoekt u op ATLAS studie of scant u de QR-code die onderaan 

deze brief staat. Er is ook een studie website waar naast het introductiefilmpje meer 

informatie over de studie te vinden is: www.atlastrial.nl  

 

4. Hoe verloopt het onderzoek? 

Hoelang duurt het onderzoek? 

Doet u mee met het onderzoek? Dan duurt dat in totaal ongeveer 12 maanden. 

 

De behandeling 

Als u besluit mee te doen aan dit onderzoek zal u gedurende 7 dagen studiemedicatie 

innemen. Dit zijn twee soorten medicatie waarvan de één drie keer per dag moet 

worden ingenomen en de ander twee keer per dag. U wordt willekeurig ingedeeld in 

de groep die de antibiotica krijgt of de groep die de placebo medicatie krijgt. U en de 

arts weten niet in welke groep u zit. Ook de overige artsen en medewerkers van het 

onderzoeksteam weten dit niet. 

 

Vragenlijsten 

Verder willen wij u vragen om op 5 tijdstippen (bij start van de behandeling, na 1 

week, na 6 weken, na 6 maanden en na 12 maanden) vragenlijsten voor het 
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onderzoek in te vullen. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 10 minuten 

per keer. De vragenlijsten staan online in een beveiligde en afgeschermde omgeving. 

Daarom vragen wij uw toestemming om het gebruik van uw emailadres voor het 

toesturen van de link, zodat u de vragenlijsten online kunt invullen.  

 

Bezoeken en metingen 

Voor het onderzoek is het belangrijk dat u, naast de reguliere controle na de ingreep, 

na 12 maanden bij de arts op de polikliniek komt om te kijken of u een anale fistel 

heeft ontwikkeld. Bij deze poliklinische controle zal de arts lichamelijk onderzoek 

verrichten en, bij aanwijzingen voor een perianale fistel, zo nodig aanvullend 

onderzoek doen zoals een echo of MRI scan. 

 

5. Welke afspraken maken we met u?  

Om het onderzoek goed te laten verlopen is het belangrijk dat u zich aan de volgende 

afspraken houdt.  

 

 De afspraken zijn dat u 

• de studiemedicatie inneemt zoals afgesproken. 

• de afspraak voor de controle bezoeken nakomt. 

• de vragenlijsten op de verschillende momenten invult. 

 

Het is belangrijk dat u contact opneemt met de onderzoeker:  

• als u in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.  

• als u plotseling gezondheidsklachten krijgt. 

• als u niet meer wilt meedoen aan het onderzoek. 

• als uw contactgegevens wijzigen. 

 

Zwangerschap  

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven kunnen gedurende de periode dat 

antibiotica wordt gegeven niet meedoen aan dit onderzoek.  

 

Wordt u tijdens het onderzoek toch zwanger? Laat dit dan weten aan de onderzoeker.  

 

6. Van welke bijwerkingen, nadelige effecten of ongemakken kunt u last krijgen? 

De twee soorten antibiotica die u tijdens dit onderzoek krijgt worden al jaren 

standaard gebruikt voor allerlei infecties of het voorkomen daarvan. Er komen weinig 

bijwerkingen voor. Bijwerkingen die gerapporteerd zijn, zijn onder andere 

misselijkheid en diarree (1-10%) of schimmelinfecties (1-10%). Meer informatie over 

de bijwerkingen van de twee middelen staan vermeld in bijlage C. De placebo 

medicatie heeft geen werkzame stoffen en heeft daardoor ook geen bijwerkingen. 
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7. Mogelijke voor- en nadelen 

Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit 

mee te doen. Als u meedoet aan dit onderzoek draagt u bij aan meer kennis over het 

verminderen van de kans op een anale fistel na een perianaal abces. Een voordeel kan 

zijn dat u een verminderd risico heeft op het ontwikkelen van een anale fistel, maar 

zeker is dit niet. Nadelen van deelname aan dit onderzoek zijn dat u medicatie moet 

innemen, een extra poliklinische controle ondergaat na 12 maanden en op 5 

momenten vragenlijsten moet invullen. Deelname aan het onderzoek betekent ook 

dat u afspraken heeft waaraan u zich moet houden. 

 

Al deze zaken worden onder punt  4, 5 en 6 beschreven. 

  

Wilt u niet meedoen? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.  

Als u niet wilt meedoen, wordt u op de gebruikelijke manier behandeld voor uw 

perianaal abces volgens het protocol in uw ziekenhuis, dit kan met of zonder 

antibiotica zijn.  

 

Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de 

onderzoeker dit aan u weten. U wordt dan gevraagd of u blijft meedoen. 

 

8. Wanneer stopt het onderzoek? 

Uw deelname aan het onderzoek stopt als 

• het herhaalbezoek en de vragenlijsten volgens het schema voorbij zijn 

• u zelf kiest om te stoppen 

• u zwanger wordt  

• het hele onderzoek is afgelopen 

• de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen 

• de Proctos Kliniek, de overheid of de beoordelende Medisch-ethische 

toetsingscommissie AMC besluit om het onderzoek te stoppen. 

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. 

 

Wat gebeurt er als u stopt met het onderzoek? 

De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. 

 

9. Wat gebeurt er na het onderzoek? 

Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de 

belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer 18-24 maanden na 

uw deelname. De onderzoeker kan u dan ook vertellen welke behandeling u heeft 
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gehad. Als u dit niet wilt weten kunt u dit aangeven, de onderzoeker mag dit dan niet 

vertellen. 

 

10. Wat doen we met uw gegevens? 

Waarom verzamelen, gebruiken en bewaren we uw gegevens? 

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw medische gegevens worden verzameld en 

gebruikt. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om 

gegevens over uw gezondheid. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw 

gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen 

beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik 

van uw gegevens uw toestemming.  

 

Hoe beschermen we uw privacy? 

De vragenlijsten zullen door de projectgroep per mail worden verstuurd, hiervoor 

zullen zij uw e-mailadres ontvangen. Om uw privacy te beschermen krijgen uw 

gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren 

worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te 

herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale 

onderzoeksinstelling. De gegevens die naar de opdrachtgever (de Proctos Kliniek) 

worden gestuurd bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens 

waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het 

onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.  Een uitzondering hierop vormt uw 

emailadres, die is inzichtelijk voor de opdrachtgever (de Proctos kliniek) voor het 

versturen van vragenlijsten. 

 

Wie kunnen uw gegevens zien? 

Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw 

gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of 

het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage 

krijgen in uw gegevens zijn een monitor die door de onderzoeker is ingehuurd, 

nationale toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld, de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage 

toestemming te geven.  

 

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

Uw gegevens worden 15 jaar worden bewaard op de onderzoekslocatie.  

 

Mogen we uw gegevens gebruiken voor ander onderzoek? 

Uw gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor  ander 

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van perianale abcessen en anale fistels. 

Daarvoor zullen uw gegevens 15 jaar worden bewaard. U kunt op het 
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toestemmingsformulier aangeven of u hier wel of niet mee instemt. Indien u hier niet 

mee instemt, kunt u gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek. 

 

Kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens weer intrekken? 

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. 

Dit geldt voor dit onderzoek en ook voor het gebruik voor eventueel toekomstig 

onderzoek.  De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw 

toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek.  

 

Wilt u meer weten over uw privacy? 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens 

kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.   

 

Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor 

de verwerking van uw persoonsgegevens. Zie bijlage A voor contactgegevens. 

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan 

eerst contact op te nemen met de onderzoekslocatie. U kunt ook contact opnemen 

met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling (zie 

contactgegevens in bijlage A) of de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Waar vindt u meer informatie over het onderzoek? 

Informatie over dit onderzoek is ook opgenomen in een overzicht van medisch-

wetenschappelijke onderzoeken namelijk het CCMO register 

(https://www.toetsingonline.nl/to/ccmo_search.nsf/Searchform?OpenForm ) en het 

Nederlands Trial Register (www.trialregister.nl). Daarin zijn geen gegevens 

opgenomen die naar u herleidbaar zijn. Na het onderzoek kan de website een 

samenvatting van de resultaten van dit onderzoek tonen. U vindt dit onderzoek onder 

de titel ‘ATLAS’. 
 

11. Krijgt u een vergoeding als u meedoet aan het onderzoek? 

De onderzoeksmedicatie kost u niets. U krijgt geen vergoeding als u meedoet aan dit 

onderzoek. Wel krijgt u een vergoeding voor uw (extra) reiskosten die u maakt voor 

het controlebezoek na 12 maanden.  

 

12. Bent u verzekerd tijdens het onderzoek? 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De 

verzekering dekt schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In Bijlage B 

vindt u meer informatie over de verzekering en de uitzonderingen. Daar staat ook aan 

wie u schade kunt melden. 
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13. We informeren uw huisarts 

Wij sturen uw huisarts altijd een brief om te laten weten dat u meedoet aan het 

onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet 

meedoen aan dit onderzoek. U kunt niet deelnemen aan het onderzoek als u geen 

huisarts heeft.  

 

14.  Patiënten vereniging 

Deze informatie brief is opgezet met behulp van de patiëntenorganisatie stichting 

Bekkenbodem4all (https://bekkenbodem4all.nl). Mocht u behoefte hebben aan 

lotgenoten contact dan kunt u via de patiëntenorganisatie daarmee in contact komen. 

 

15. Heeft u vragen? 

Indien u nog vragen heeft na het lezen van deze brief kunt u contact opnemen met 

uw behandelend arts. Contactgegevens kunt u vinden in Bijlage A.  

Wanneer u behoefte heeft om over het onderzoek te praten met een arts die niet bij 

het onderzoek betrokken is, maar die er wel van op de hoogte is, dan kunt u contact 

opnemen met Prof. dr. E. Nieveen-van Dijkum, chirurg in  het Amsterdam UMC, 

telefoonnummer: 020 566 6019.   

 

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen bellen met het algemene nummer van 

uw ziekenhuis en vragen naar de dienstdoende chirurg. Als u niet tevreden bent over 

het onderzoek of de behandeling kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting  

van uw ziekenhuis. De contactgegevens vindt u in Bijlage A.  

 

16. Hoe geeft u toestemming voor het onderzoek? 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over 

deelname aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op 

de bijbehorende toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw 

schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt 

met deelname aan het onderzoek.  

Eén exemplaar wordt door de onderzoeker bewaard. U krijgt een kopie of een tweede 

exemplaar van deze brief met toestemmingsverklaring mee. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dr. N. Ayez, chirurg Amphia ziekenhuis 

 

Dr. I.J.M. Han-Geurts, chirurg Proctos Kliniek te Bilthoven  

Prof. dr. W.A. Bemelman, chirurg AMC-UMC te Amsterdam 
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17. Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens  

B.  Informatie over de verzekering  

C.  Bijwerkingen  

D  Toestemmingsformulier  

 

 

QR-code voor studie informatie video 
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Bijlage A: Contactgegevens onderzoeksteam 

 

Lokale hoofdonderzoeker: 

Hier gegevens van de lokale hoofdonderzoeker per centrum 

 

Hoofdonderzoeker: 

Dr. I.J.M. Han-Geurts, chirurg Proctos Kliniek 

i.han@proctoskliniek.nl T: 030 225 0260 

 

Coördinerend arts-onderzoeker:  

Justin van Oostendorp 

Afdeling chirurgie 

j.vanoostendorp@proctoskliniek.nl  T: 030 225 0260 

 

Onafhankelijke arts (chirurg) AMC-UMC 

Prof. Dr. E.J.M. Nieveen-van Dijkum   T: 020 566 6019  

 

 

Klachten: 

Bij klachten kunt u terecht bij patiëntenvoorlichting. De medewerkers van 

patiëntenvoorlichting zorgen ervoor dat uw klacht bij de klachtenfunctionaris terecht 

komt. 

Telefoonnummer: 

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling:  

Als u vragen heeft over uw gegevensbescherming of een beroep wilt doen op één van 

uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande 

gegevens: 

  

Functionaris Gegevensbescherming:  
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, heeft de Proctos Kliniek een 

verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade door deelname aan het 

onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na het 

einde van uw deelname aan het onderzoek. Schade moet u binnen die vier jaar aan 

de verzekeraar hebben gemeld. 

 

De verzekering dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke 

schade niet wordt gedekt. 

Deze bepalingen staan in het 'Besluit verplichte verzekering bij medisch-

wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015'. Dit besluit staat in de Wettenbank 

van de overheid (https://wetten.overheid.nl). 

 

Bij schade kunt u direct contact leggen met de verzekeraar. 

De verzekeraar van het onderzoek is: 

HDI-Gerling Industrie Versicherung AG  

Directie voor Nederland  

Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam 

 

De verzekering biedt een dekking van € 650.000 per proefpersoon en € 5.000.000 voor 
het hele onderzoek en € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken van dezelfde 
opdrachtgever.  

 

De verzekering dekt de volgende schade niet: 

− schade door een risico waarover u in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit 

geldt niet als het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico 

heel onwaarschijnlijk was; 

− schade aan uw gezondheid die ook zou zijn ontstaan als u niet aan het onderzoek 

had meegedaan; 

− schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies; 

− schade aan uw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het 

onderzoek op u of uw nakomelingen; 

− schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande 

behandelmethoden. 
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Bijlage C: bijwerkingen 

 

Zoals alle geneesmiddelen, kunnen metronidazol en ciprofloxacine bijwerkingen 

hebben. Indien u last krijgt van genoemde bijwerkingen kunt u contact opnemen met 

uw behandelend arts of de arts-onderzoeker van de studie. 

 

Voor metronidazol is de meest voorkomende bijwerking (1-10%) een 

(schimmel)infectie elders in het lichaam. Dit houdt in dat, door het onderdrukken van 

bacteriën, schimmels de overhand kunnen krijgen.  

 

Voor ciprofloxacine geldt dat misselijkheid en diarree de meest voorkomende 

bijwerkingen zijn (1-10%).   

 

Voor zeldzamere bijwerkingen verwijzen we u naar de website van het 

Farmacotherapeutisch kompas: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/ 
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Bijlage D: toestemmingsformulier proefpersoon  

 

De ATLAS trial: de invloed van antibiotica op de kans op een anale fistel na perianaal 

abces. 

- Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn 

genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan 

beslissen om toch niet mee te doen met het onderzoek. Of om ermee te stoppen. 

Ik hoef dan niet te zeggen waarom ik wil stoppen. 

- Ik geef de onderzoeker toestemming om mijn huisarts te laten weten dat ik 

meedoe aan dit onderzoek  

- Ik geef de onderzoekers toestemming om mijn gegevens te verzamelen en 

gebruiken. De onderzoekers doen dit alleen om de onderzoeksvraag van dit 

onderzoek te beantwoorden.  

- Ik geef toestemming voor het feit dat mijn emailadres inzichtelijk is voor de 

onderzoeker in het coördinerend centrum (Proctos Kliniek) voor het versturen 

van vragenlijsten 

- Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al 

mijn gegevens kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. 

Ik geef deze mensen toestemming om mijn gegevens in te zien voor deze 

controle. 

 

- Ik geef  □ wel 

□ geen  

toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren en te gebruiken voor 

toekomstig onderzoek op het gebied van perianaal abcessen en fistels. 

 

- Ik geef  □ wel 

□ geen  

toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 

vervolgonderzoek. 

 

- Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

Naam proefpersoon:     

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde 

onderzoek. 

 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de 

proefpersoon zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de 

hoogte. 

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een getekende 

versie  van het toestemmingsformulier. 
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